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Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 18 augustus 

2020 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 28 juli 2020 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De concept besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester 

en wethouders van 28 juli 2020 vast te stellen; 

2. De vastgestelde openbare besluiten van de vergadering van het college van 

burgemeester en wethouders van 28 juli 2020 ter kennis te brengen van de 

gemeenteraad. 

Benoeming voorzitter Adviesorgaan Sociaal Domein Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft besloten akkoord te gaan met benoeming van de heer W. Huisinga 

tot voorzitter van het Adviesorgaan Sociaal Domein Beekdaelen en de benoeming per 

brief bevestigen aan de heer Huisinga. 

Definitieve besluitvorming technische wijzigingen GR Stadsregio Parkstad 

Limburg 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen (definitief) met de technische wijzigingen van de 

gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg conform het 

bijgevoegde concept wijzigingsbesluit. 

2. In te stemmen met de bijgevoegde concept brief aan het dagelijks bestuur van 

de Stadsregio Parkstad Limburg waarin deze wordt geïnformeerd over de 

besluitvorming binnen de gemeente Beekdaelen voor wat betreft de technische 

wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg. 
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Dyslexie in Transitie 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het voortzetten van 6 preventieve dyslexie trajecten op de 

basisscholen Petrus Canisius en de Sprong vanuit schoolbestuur Kindante; 

2. In te stemmen met het starten van 4 preventieve dyslexie trajecten op de 

basisschool Schinveld middels een pilot vanuit schoolbestuur Movare. 

Beslissing op het bezwaarschrift d.d. 14 juni 2020 

Besluit 

Het college heeft besloten om het bezwaarschrift van 14 juni 2020, ontvangen op 16 

juni 2020, kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren. 

Benoemen onbezoldigde ambtenaren en aanwijzen als 'toezichthouder(s)' 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. E.J.P.M. Wouters, J.J.H.M. van Overdijk, W.A.P. Peters, P.B. Esch, M.R.N. ter 

Huurne, tijdelijk te benoemen als onbezoldigd ambtenaar en aan te wijzen als 

‘Toezichthouder’ (artikel 1 lid 2 van de Ambtenarenwet 2017), zodat zij toezicht 

kunnen houden op de voorschriften van bestemmingsplannen (artikel 5:11 

Algemene wet bestuursrecht en artikel 5:10 lid 3 van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht), in het kader van het project Hennep Aanpak 

Parkstad (#HAP); 

2. De benoeming en aanwijzing in te laten gaan op 1 oktober 2020 en te 

beëindigen uiterlijk op 1 juli 2022 (voor de duur van het project). 

Notitie verkiezingen Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

In te stemmen met de notitie “verkiezingenBeekdaelen” waarin opgenomen de 

volgende beslispunten:  

− het aantal stemlocaties op 23 vast te stellen (elke kern minimaal één); 

− de maximale vergoeding voor een stemlocatie vast te stellen op € 250,-- 

(declaratie basis); 

− 15 nieuwe houten aanplakborden aan te schaffen en plaatsing daarvan na 

integraal overleg met de afdeling Ruimte (Bestemmingsplannen en 

Vergunningen); 

− een vergoeding aan de stembureauleden te weten: 

o ambtenaren : vaste vergoeding € 70,-- (incl. catering) 

o ambtenaren : alleen als toegevoegd teller € 35,-- 

o vrijwilliger (externen) : vaste vergoeding € 120,-- (incl. catering) 

− een E-learning voor de kennisoverdracht aan de stembureauleden; 

− het tellen van de stemmen op de verkiezingsdag zelf en niet deel te nemen aan 

het Experiment Centraal Tellen (= Telling dag erna). 
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Antwoordbrief aan gemeente Voerendaal inzake omgevingsvergunning 

Molenweg 4 Wijnandsrade 

Besluit 

Het college heeft ingestemd met de uitgaande brief aan de gemeente Voerendaal met 

dien verstande dat de gemeentesecretaris mandaat heeft om de laatste alinea in de 

conceptbrief te schrappen. 

Principeverzoek Gebruik wijzigingsbevoegdheid Emmastraat 57 Schinveld 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In principe medewerking te verlenen aan de bestemmingswijziging van het 

perceel Emmastraat 57 in Schinveld, kadastraal bekend als Schinveld, sectie D, 

perceelnummer 613 van “Bedrijfsdoeleinden” naar “Woondoeleinden”; 

2. Hiervoor door de initiatiefnemer een wijzigingsplan te laten opstellen waarin de 

bestemming wijzigt en het onbenutte bouwvlak voor bedrijfsbebouwing 

gesaneerd wordt. 

Principeverzoek Wolfhagen 155 Schinnen; wijzigen bedrijfsbestemming naar 

verblijfsrecreatiebestemming 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In principe medewerking te verlenen aan het voorliggende plan om een 

groepsaccommodatie te realiseren in een ongebruikt bedrijfspand op Wolfhagen 

155 in Schinnen.  

− Onder de voorwaarde dat er rekening wordt gehouden met de 

landschappelijke inpassing van de accommodatie door de verharding op 

de beoogde parkeerplaats terug te brengen naar half verharding met 

groen en een inheemse haag te planten voor de erfafscheiding. 

2. In principe geen medewerking te verlenen aan het aanpassen van de gevel van 

het pand. 

Artikel 32 vragen RvO fractie CDA inzake benutting bouwcontingenten 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de bijgevoegde concept-beantwoording 

inzake de gestelde vragen ex. art. 32 RvO van de raadsfractie CDA inzake de 

verdeling van wooncontingenten. 

Artikel 32 vragen RvO fractie VVD inzake overlast verkeer Nuinhofwijk - De 

Reuken Nuth 

Besluit 

Het college heeft besloten de antwoorden op schriftelijke vragen conform artikel 32 

RvO van de fractie VVD inzake overlast van verkeer Nuinhofwijk vast te stellen. 
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Artikel 32 vragen RvO fractie Beekdaelen Lokaal inzake coronacrisis 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de beantwoording van de artikel 32 RvO 

vragen van de fractie Beekdaelen Lokaal met betrekking tot het coronavirus met 

mandaat aan de portefeuillehouder om een tekstuele aanvulling te doen met 

betrekking tot het tijdsbestek tussen het stellen van de vragen en de huidige 

actualiteit. 
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